
ВІДГУК 

ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

на дисертацію Павлій Назарія Івановича «Механізми державного  управління  

формуванням екологічної політики», подану до захисту на засіданні 

Спеціалізованої вченої ради Д 64.707.03  у Національному університеті цивільного 

захисту України на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи. 

Історично уявлення про роль природного середовища в житті людського 

суспільства зазнавали істотні зміни, залежно від яких на різних етапах розвитку 

громадського виробництва формувалися і різні парадигми у сфері взаємодії 

суспільства і природи. 

Тому забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку, високої якості 

життя і здоров'я людей можливо тільки за умови проведення ефективної 

екологічної політики, координації діяльності в екологічній сфері з урахуванням 

довгострокових завдань розвитку. Загострення екологічної ситуації у багатьох 

регіонах України посилює значущість обліку територіальних аспектів 

використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища . 

Забруднення навколишнього середовища  займає одне з перших місць серед 

причин захворюваності і смертності населення, будучи одним з найважливіших 

чинників депопуляції в Україні. Усе це, у свою чергу, свідчить про неефективність 

державної екологічної політики, що проводиться. В той же час державна 

екологічна політика  покликана виражати інтереси усього населення країни і бути 

основою і необхідним каталізатором розвитку.  

 

Зв′язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах науково-дослідної роботи «Розробка наукових 

основ державного управління у сфері безпеки ринку соціально-економічних послуг 

України з точки зору цивільного захисту» (державний реєстраційний номер 
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0112U002587), що розробляється навчально-науково-виробничим центром 

Національного університету цивільного захисту України. Конкретно дисертантом 

проаналізовано заходи удосконалення механізмів державного управління  

формуванням екологічної політики. 

 

Ступінь обґрунтованості й достовірність основних наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації 

Мета, що сформульована автором та логічно відображає суть роботи, полягає 

в обґрунтуванні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо 

удосконалення механізмів державного управління формуванням екологічної 

політики. 

Перейдемо до змісту дисертаційної роботи. 

Після вступу, який написано в повній відповідності до вимог МОН України, 

дисертант у першому розділі охарактеризував соціально-економічний розвиток 

державного управління природоохоронною діяльностю, визначив взаємодію в 

соціо-економічній системі антропогенного впливу на екологічну політику, та 

проаналізував екологічні чинники при прогнозуванні системи державного 

управління природоохоронної діяльності (стор.18-64). 

У другому розділі «Аналіз механізмів державного  управління  формування 

екологічної політики» - систематизовано зарубіжний досвід впровадження 

механізмів державного управління екологічної політики,  здійснено оцінку 

фінансового механізму державного управління забезпечення екологічного 

розвитку, обґрунтовано напрями впровадження організаційного механізму 

державного управління екологічної політики   (стор. 65 – 132). 

Логічно дисертацію завершує заключний третій розділ «Основні напрями 

вдосконалення  державного  управління  формування екологічної політики» - в 

якому визначено шляхи ефективного впровадження фінансового механізму 

державного управління екологічної політики, окреслено стратегічні напрями 

удосконалення  організаційного  механізму державного управління охороною 
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довкілля, обґрунтовано основні напрями формування комплексного механізму 

державного управління екологічної політики (стор. 133 - 195). 

Розділи власних досліджень адекватно розкривають поставлені задачі, 

містять посилання на власні публікації. 

Новизна наукових положень дисертаційного дослідження Павлій Н.І полягає 

у вирішенні наукового завдання щодо розвитку теоретичних засад та 

обґрунтування науково-прикладних рекомендацій з удосконалення механізмів 

державного  управління  формуванням екологічної політики. 

Серед найбільш значущих результатів дослідження, що мають наукову 

новизну можна відзначити те, що  автором вперше: 

обґрунтовано комплексний механізм державного управління формуванням 

екологічної політики і розширений інструментарій аналізу еколого-економічних 

взаємодій, який, на відміну від відомих підходів, дозволяє здійснити 

прогнозування різних сценаріїв розвитку соціо-еколого-економічних систем, 

врахувати широке коло екологічних проблем і міри попереджувального характеру 

з дотримання екологічних вимог. Тим самим він дозволяє отримати комплексну 

соціо-еколого-економічну оцінку стану територій і забезпечує інформаційну базу 

для більше обґрунтованих управлінських рішень в екологічній сфері відповідних 

територій. 

В ході дисертаційного дослідження удосконалено: системи вдосконалення 

фінансового механізму державного управління, до яких, в першу чергу, віднесені 

заходи відновлення інституту екологічної експертизи; розробка адекватної системи 

екологічного нормування і переходу на принцип найкращих доступних технологій; 

облік організаційних аспектів управління природоохоронною діяльністю; 

посилення системи екологічної відповідальності, що склалася; розробка і 

впровадження інноваційних інструментів в екологічній сфері, включаючи 

стимулювання використання екологічно чистих технологій, переорієнтації 

фінансування на «зелені» інвестиції та інше, а також визначення порядку 

функціонування та розвиток організаційного механізму державного управління 

охороною довкілля, що покликаний вирішити основні протиріччя  у відносинах 



 

 

 

4 

 

між людиною та навколишнім природним середовищем у контексті реалізації 

нової державної політики, яка, з одного боку, тісно пов’язана зі становленням 

основних напрямів деекологізаціі державного управління і актуальних сучасних 

екологічних проблем, а з другого – базується на обліку еколого-економічних 

взаємодій при прогнозуванні розвитку території і дозволяє здійснити усебічний і 

досить детальний аналіз екологічних наслідків реалізації господарських рішень з 

урахуванням специфіки просторового, виробничого, організаційно-технологічного 

і управлінського аспектів формування екологічної ситуації в регіоні. 

В дисертації  набуло подальшого розвитку: систематизація зарубіжного 

досвіду впровадження механізмів державного управління формуванням 

екологічної політики, як тенденція якісної трансформації систем екологічного 

управління в умовах становлення мережевого суспільства сталого розвитку в 

межах розробки й упровадження ефективних організаційного, економічного та 

фінансового  механізмів забезпечення екологічної безпеки навколишнього 

середовища, що передбачають визначення факторів, які впливають на екологічну 

ситуацію, основних проблем і протиріч у цій сфері, а також прогнозування та 

використання інноваційних систем «екологічного» управління; 

методичні основи аналізу впливу екологічних чинників на формування і 

соціально-економічний розвиток державного управління природоохоронною 

діяльностю, особливістю яких є комплексний облік причинно-наслідкових зв'язків 

від джерел впливу до його видів, подальших змін в стані природного середовища і 

наслідків змін. Показано, що мінімізація негативного впливу на навколишнє 

середовище можлива лише на основі взаємозв'язку екологізації економіки і 

екологізації інструментів управління. 

Окремою позитивною рисою дослідження Павлія Н.І. є те, що стан 

удосконалення механізмів державного  управління формуванням екологічної 

політики досліджується комплексно, з позицій не лише державного управління, а й 

соціології, політології та інших наук соціо-гуманітарного циклу та з урахуванням 

економічної складової.  
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Побудова дисертантом положень роботи на базі використання здобутків 

соціологічної, економічної думки, що відносяться як до минулого, так і сучасного 

періодів забезпечила достовірність і обґрунтованість цих положень. Доведення 

багатьох пропозицій і концептуальних положень до рівня їх практичного 

запровадження, тобто переведення їх у ранг розробок, позитивні відгуки стосовно 

запровадження результатів дисертаційного дослідження – це є важливим доказом їх 

достовірності та обґрунтованості. 

Наукові положення, розроблені дисертантом, базуються на використанні 

відповідних методів наукових досліджень та використанні фундаментальних 

положень економічної теорії та теорії державного управління, інших наук, що 

також підтверджує достовірність та обґрунтованість наукових положень 

представлених в дисертації. 

Повнота висвітлення результатів дослідження в опублікованих працях та 

авторефераті. 

Основні результати дисертаційного дослідження оприлюднені на 

міжнародних наукових конгресах та науково-практичних конференціях в різних 

містах України, а також за кордоном. 

Основні положення дисертаційної роботи опубліковано в   наукових працях, 

у тому числі  7 – статей в наукових фахових виданнях, із них 1 – стаття в 

зарубіжному  виданні,  4 – тез конференцій. Загальний обсяг публікацій автора за 

темою дослідження –3, 65др.арк. 

У наукових працях в повній мірі відзеркалено всі розділи рецензованої 

дисертації. 

 

Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату. 

Дисертаційна робота подана за традиційною схемою, викладена українською 

мовою. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку 

використаних джерел (373 найменувань). Загальний обсяг роботи – 241 

сторінок, з них  – 198 основного тексту що дозволило автору запропонувати ряд 

наукових положень, висновків і рекомендацій, отриманих на основі вивчення цієї 
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значної кількості наукової літератури з даної проблематики.  

Зміст автореферату повністю відображає основні положення дисертаційної 

роботи, а висунуті висновки і практичні рекомендації роботи повністю 

відповідають меті та задачам дослідження. Зауважень, щодо оформлення 

автореферату та його змісту немає, і він повністю відповідає існуючим вимогам 

МОН України. 

В цілому дисертаційна робота та автореферат, написані літературною 

українською мовою, легко читаються і сприймається. 

 

Практичне значення дисертаційної роботи. 

Основні положення й висновки дисертації можуть використовуватися 

фахівцями під час написання підручників і навчальних посібників, створення 

навчально-методичної літератури, в роботі органів державної влади  у процесі 

державного  управління  формуванням екологічної політики. 

Теоретичні напрацювання автора стосовно впровадження механізмів 

державного управління формуванням екологічної політики, як тенденція якісної 

трансформації систем екологічного управління використовуються в роботі 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області (довідка про 

впровадження від № 021/07-57 від 25.08.2020), а також напрацювання стосовно 

формування фінансової складової розробки екологічної політики 

використовуються в практичній роботі Міжгірської районної державної 

адміністрації Закарпатської області (довідка про впровадження № 009/05-123 від 

27.10.2020 р.). 

 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. 

 

В процесі рецензування дисертаційної роботи Павлій Назарія Івановича 

«Механізми державного  управління  формуванням екологічної політики» виникли 

такі зауваження та побажання: 

1. В роботі автор детально розглядає зарубіжний досвід впровадження 
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механізмів державного управління екологічної політики ( стор. 64-83), та пропонує 

напрями формування комплексного механізму державного управління екологічної 

політики, але не показує її впровадження на рівні України. 

2. В дисертаційній роботі не розкрито в повній мірі методичні положення 

соціально-економічного розвитку державного управління природоохоронною 

діяльностю. 

3. У вступі автор наводить данні про вчених, які займалися розробкою 

визначеної проблеми, але не робить посилань на їхні наукові здобутки у списку 

використаних джерел. 

4. Аналізуючи етапи розвитку процесу нормотворення щодо оптимізації 

механізму державного управління екологічної політики, автор не всі свої 

пропозиції доводить до рівня конкретних методичних рекомендацій. Це значно б 

підвищило рівень наукових здобутків автора, при цьому інколи дисертант 

захоплюється переказом змісту нормативно-правових актів та етапів реформування 

механізму державного управління екологічної політики. 

5. В тексті дисертаційного дослідження не достатньо приділено уваги 

аналізу основних наукових публікацій за темою дисертаційної роботи з 

використанням вітчизняних і іноземних джерел, переважно за останній період.  

В той же час слід відзначити, що вказані зауваження ні в якій мірі не 

знижують загальної наукової і практичної цінності роботи і не впливають на 

достатньо позитивну оцінку дисертації Павлій Н.І. 

 

Загальний висновок 

Таким чином, слід зазначити, що дисертаційна робота Павлій Назарія 

Івановича «Механізми державного управління формуванням екологічної 

політики», відповідає вимогам МОН України, пунктів 9, 10, 12 Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 року №567, а саме: є завершеною кваліфікаційною науковою працею, у якій 

отримано нові науково обґрунтовані результати в галузі науки державного  
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